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LLIURAMENT DE LES TASQUES ENVIADES DEL 16 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL DE 2020 

DATA DE LLIURAMENT: DILLUNS 20 D’ABRIL DE 2020  

FORMA DE LLIURAMENT: PER MAIL O A TRAVÉS DEL CLASSROOM. AQUELLS QUE TINGUEU DIFICULTATS 

PER NO DISPOSAR D’ORDINADOR O TABLET, O NO TENIU WIFI, PODREU LLIURAR LES TASQUES ALS 

PROFESSORS CORRESPONENTS, EN PAPER, QUAN REOBRIM L’INSITITUT. 

 

3R D’ESO 
 

ANGLÈS (Imma Roca) 

1a TASCA setmanal - CLASSROOM 

 Revisió del Present Simple Tens i adverbis de freqüència: Escoltar i llegir les explicacions (vídeo i 

document 1). Fer els exercicis dels document 2 i 3 . Fer una redacció sobre les noves rutines.   

2a TASCA setmanal - CLASSROOM 

 Lectura del primer capítol del la novel·la  Anne of Green Gables. Fer els exercicis del document 

activitieschapter1.doc 

3a TASCA setmanal - CLASSROOM 

 Lectura del capítol segon i tercer de la novel·la Anne of Green Gables. Fer els exercicis del 

document activitieschapter2&3.doc 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA (Joan Josep Manuel) 

1a TASCA: REPASSEM L’ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ. UD 1 

Repasseu amb el llibre digital i/o amb el document: ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ i completeu els 

exercicis del document: REPASSEM LA UNITAT 1, L’ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ. 

2a TASCA: REPASSEM L’ALIMENTACIÓ I LA NUTRICIÓ-UD 2. 

De la mateixa manera que la tasca anterior, hauríeu de completar els exercicis del document: 

REPASSEM LA UNITAT 2: LA  NUTRICIÓ 

3a TASCA  

Aprofundim en el tema de l'alimentació i els nutrients analitzant un text de divulgació científica: LES 

LLAMINADURES.(pdf) 

La tasca consisteix en respondre a les preguntes que trobareu al final del text en l’apartat: Activitats 

 

FÍSICA I QUÍMICA (Pere Baños) 

1a TASCA de la UD3: Exercici 3.3 

2a TASCA de la UD4: Exercici 4.2 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Aurora Rodríguez) 

1a tasca: comprensió lectora Detenido un empresario por fingir su secuestro en Nochebuena (lectura i 
exercicis) i activitats de repàs dels continguts impartits durant el 2n trimestre. 

2a tasca: Redacció Recuerdos (descriure amb detall els 5 millors records que es conservin) 

3a tasca: La peste, d’Albert Camus (lectura dels fragments proposats, reflexió sobre ells i comparació amb 
la situació actual) 
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA (Milena Barrena) 

1a TASCA. Tasca d’Expressió escrita (es pot lliurar fet escrit a ordinador o a mà):  

- Opció 1: diari (d’una setmana) 

- Opció 2:  escriptura creativa. Fes un text de 200-300 paraules que continuï aquesta història.  

2a TASCA. Tasca d’Expressió oral (podeu fer un vídeo, un àudio o, en última instància, un escrit!):  

3a TASCA. Tasca de Comprensió lectora i lectura en veu alta: Llegeix en veu alta el text La princesa cavaller 

(enllaç al Classroom).  

 

EDUCACIÓ FÍSICA (Alberto Bedmar) 

1ª Tasca: Redacció dels problemes i solucions a les lligues esportives. 

2ª Tasca: Crear boles de malabars amb material reciclat i tutorial i pràctica. 

3ª Tasca: Rutina activitat física amb TABATA. 

4ª Tasca: Activitat Percussió Corporal. 

 

MATEMÀTIQUES (Salvador Domènech) 

Al classroom de matemàtiques de 3r A i 3r B hi ha un dossier de funcions  amb 4 fulls.  Hem fet un full per 

setmana. 

Els fulls 1, 2 i 3 s’han d’entregar per poder avaluar aquest tema. 

El full 4 és voluntari, per millorar nota. 

La feina s’ha d’enviar, amb els execicis fotografiats o escanejats, al classroom o per mail. 

 

MÚSICA (Txell Gama) 

1a TASCA (20,23 i 27 de març) 

 Tres creacions en base a les tres audicions proposades. Dibuix, escrit, altre música, moviment... 

 Recerca musical. Estudi sobre les cançons que escoltaven en l'adolescència persones del vostre 

entorn (d'altre generació diferent a la vostra) i investigar sobre les mateixes. 

2a TASCA (30 de març i 3 d'abril) 

 Dues creacions en base a les dues audicions proposades. Dibuix, escrit, altre música, moviment... 

 Repte de Tik Tok per treballar pulsació. 

 Estudi d'entorn musical. Quantes hores al dia estem 'acompanyats' de música? 

 

SOCIALS (Jonathan Jové) 

1a TASCA de la UD4 Renàixer, reinventar-se 

 Activitat «Imagina’t que ets un especialista en art del Renaixement i que et demanen que 

organitzis una exposició sobre aquest període artístic al barri». 

2a TASCA de la UD4 Renàixer, reinventar-se  

 A partir de l’enllaç del microdocumental «La Mona Lisa no te mira a los ojos», respon les 

preguntes. 
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3a TASCA de la UD4 Renàixer, reinventar-se 

 A partir dels apunts de l’art del Quattrocento que hi ha a la UD. Renàixer, reinventar-se, 

elaboreu un esquema general de l’apartat «L’art del Renaixement. El Quattorcento».  

 

TECNOLOGIA (Ana López) 

1a TASCA: Problemes de “Màquines Simples”. 

2a TASCA: Qüestionari sobre “Els Engranatges”.  

3a TASCA: Qüestionari de “Màquines Tèrmiques”. 

 

 

 

 

 


